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Em atendimento a solicitação da cotação de preço. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS -MA 

Prestação de serviços de locação de palco, sonorização, segurança, apoio e apresentação de shows com bandas de renome local, 
para atender as necessidades do município. 

ITEM DESCRIÇÃO UNO QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

j 

2 

SERVIÇO DE LOCAAÇAO DE PALCO DE PEQUENO PORTE locação com 
montagem e desmantagem de palco modular, obedecendo as
seguintes especificações: -08(oito) metros de frente x 6 (seis) 
metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss 
de formato de duas aguas, piso em estrutura com compensado de 
20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,00m 

UNO 1 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 

SISTEMA DE SONOR#ZAÇÃO DE MEDIU PORTE - para apresentação 
das bandas, realização de eventos de artistas de nivet regional, 
apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: 
mesas de som 2 consoles digitas m7 48x32 pa 32 caixas line 
array jbl, amplificação digital jbi caixas subwoofer jbt v13600 
microfones 8mics sennreiser e8351 kit mics sennreiser 2 mics 
akg d-112. a montagem deverá estar conctuída com no mínima 06 
(seis) horas antes do início do evento, a composição deste 
sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, 
microfones, mesas de som e demais equipamentos necessárias 
para montagem do mesma. 

UNO 1 R$ 6.000,00 R$ 6.008,80 

f 

3 

Contratação do serviço de segurança desarmada - turno noturno, 
treinada, capacitada, uniformizada e nada consta na polícia civil, 
durante todo período do evento. devidamente credenciados para 
os dias das eventos. Cotar preço global para contratação. 

CIARIA 7 R$ 150,00 R$ 1.050,00 

4 

Bandas Locais. Banda local, com reconhecimento a nível 
municipal, aclamados pela população, com estilo e repertorio de 
predominância para realização do evento, incluindo a 
participação dos músicos e dançarinos, para realização de show 
com duração mínima de 02(Duas) horas cada. 

UNO 4 R$1.550,00 R$ 6.200,00 

1 VALOR TOTAL R$16.850,00 



VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$16.850,00 (Dezesseis mil oitocentas e cinquenta reais) 

Na proposta de preço estão inclusos todos os custos necessários ao atendimento da objeto, inclusive impostos diretas o introtes, obrigaçães trabalhistas e 
previdenciárias, taxas, transportes, garantia e seguros. 

VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 (sessenta) DIAS. 

Flariano - Pi, 26 de abril, 2022. 
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SLQ,I3OS SANTOS SERVIÇOS CNPJ 28.108.182/000138 

SERGIO LUIS ALVES DOS SANTOS 

CPF 249.542.844-49 



VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 16.965,00 (dezesseis mil novecentos e sessenta e 
cinco reais) 

Na proposta de preço estão inclusos todos os custos necessários ao atendimento do objeto, inclusive 
impostos diretos e indiretos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, taxas, transportes, garantia e 
seguros. 

VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 (sessenta) DIAS. 

Buriti Bravo — MA, 25 de abril, 2022. 
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Em atendimento a solicitação da cotação de preço. 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS —MA 

FOLHA rt° 

Contratação de empresa para a prestação dos serviços de organização e realização de evento em comemoração ao dia das 
Mães na sede do Município São João dos Patos - MA 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1 

_ 

SERVIÇO DE LOCAAÇÃO DE PALCO DE 
PEQUENO PORTE locação com montagem 
e desmontagem de palco modular, 
obedecendo as seguintes especificações: 

-08(oito) 
metros de frente x 6 (seis) 

metros de profundidade, com orelhas e 
plataformas em box truss de formato de 
duas aguas, piso em estrutura com 
compensado de 20 mm, house mix para 
pa e altura mínima de 1,00m 

UND 1 R$ 
3.750,00 

três mil, 
setecentos e 

cinquenta 
reais 

R$ 
3.750,00 

três mil, 
setecentos e 

cinquenta 
reais 

2 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO 
PORTE - para apresentação das bandas, 
realização de eventos de artistas de nivel 
regional, apresentação de danças 
regionais e grupos, conforme abaixo: 
mesas de som 2 consoles digitas m7 
48x32 pa 32 caixas line array jbl, 
amplificação digital jbl. caixas subwoofer 
jbl v13600 microfones 8mics sennreiser 
e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d- 
112, a montagem deverá estar concluída 
com no mínimo 06 (seis) horas antes do 
início do evento, a composição deste 
sistema deverá conter: caixas de som, 
amplificadores, microfones, mesas de 
som e demais equipamentos necessários 
para montagem do mesmo. 

UND 1 R$ 6.200,00 
seis mil e 

duzentos reais 
R$ 

6.200,00 

seis mil e 
duzentos 

reais 

3 

Contratação do serviço de segurança 
desarmada —turno noturno, treinada, 
capacitada, uniformizada e nada consta 
na polícia civil, durante todo período do 
evento, devidamente credenciados para 
os dias dos eventos. Cotar preço global 
para contratação. 

DIARIA 7 R$ 145,00 
cento e 

quarenta e 
cinco reais 

R$ 
1.015,00 

 mil e quinze 
reais 

4 

Bandas Locais. Banda local, com 
reconhecimento a nível municipal, 
aclamados pela população, com estilo e 
repertorio de predominância para 
realização do evento, incluindo a 
participação dos músicos e dançarinos, 
para realização de show com duração 
mínima de 02(Duas) horas cada. 

UND 4 R$ 1.500,00 
mil e 

quinhentas 
reais 

R$ 
6.000,00 

seis mil reais 

VALOR TOTAL 
R$ 

16.965,00 

dezesseis mil, 
novecentos e 

sessenta e 
cinco reais ,f 

B. CRUZ DA SILVA 
BRUNINIIO PROI&]ÇCIES E SERVIÇOS 
CNPJ: 22.911.357/0001/64 

RUA RIO BRANCO N° 78, 
CENTRO, BURI'T'I BRAVO - MA 

~j(ébruninhopromocoes 

Ç (85) 98902-1000 

t (99) 3572-0036 
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l.nl atendim ento a solicitaçAo da cotnçi o dc preço. 

A PRFFEiTURA lUNlCl1'AL 1)E sÃ0 
JOÃO DOS PATOS —~tA 

Prestação de serviços de locação de palco, sonorizaçt o, segurança, apoio e 
apresentação de shows com bandas de renome local, para atender as necessidades do 
nluniCipio. 

IT~41 ° DESCRIÇÃO : . , `. . 11ND , . , . . 
- 

QTD . . VALOR UNT : . . - 
_ 

SERVIÇO DE LOCAAÇAO DE PALCO DE 
PEQUENO PORTE locação com montagem e 
desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes 

1 especificações: -08(oito) metros de frente x 6 (seis) metros 
R$de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss 

de formato de duas aguas, piso em estrutura com 
compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima 
de 1,00m 

UND 1 
3.500,00 3.500,00 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE -
para apresentação das bandas, realização de eventos de 
artistas de nivel regional, apresentação de danças regionais 
e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles 
digitas m7 48x32 pa 32 caixas line array jbl, amplificação 
digital jbl. caixas subwoofer jbl v13600 microfones 8mics R$ R$ 2
sennreiser e835 1 kit mies sennreiser 2 mies akg d-112. a 
montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) 
horas antes do início do evento, a composição deste sistema 
deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, 
mesas de som e demais equipamentos necessários para 
montagem do mesmo. 

UND 1 
5.500,00 5.500,00 

Contratação do serviço de segurança desarmada — turno 
noturno, treinada, capacitada, uniformizada e nada consta na 

devidamente R$ R$ 
3 polícia civil, durante todo período do evento. 

credenciados para os dias dos eventos. Cotar preço global 
para contratação. 

DIARIA 140,00 980,00 

q 
Bandas Locais. Banda local, com reconhecimento a nível 
municipal, aclamados pela população, com estilo e repertorio 4 R$ R$ 

de predominância para realização do evento, incluindo a 
participação dos músicos e dançarinos, para realização de 

UNO 1.500,00 6.000,00 

RUA EPITACIO PESSOA, Nº310, BAIRRO CENTRO 
PARAIBANO/MA - CEP: 65.670-000 

CamScanner 
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~ show com duraç;lo mínima de 02(Duas) horas cada. 

Total = 15.980,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 15.980,00 (Quinze mil novecentos e oitenta) 

Na proposta de preço est5o inclusos todos os custos necessários ao atendimento do objeto, inclusive 

inipostos diretos e indiretos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, taxas, transportes, garantia 

e seguros. 

VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 (sessenta) DIAS. 

Paraibano — MA, 26 de abril, 2022. 

t Pia9- 
MARIA NALARE SOAR COELHO - ME (MOURA PRODUCOES E EVENTOS) 

CN PJ: 26.994.331/0001-88 
Clayton Soares Moura 

CNPJ nº 733.580.373-04, RG n° 0000474986950 

RUA EPITACIO PESSOA, Nº310, BAIRRO CENTRO 
PARAIBANO/MA - CEP: 65.670-000 

CamScanner 


